
Protokoll för Årsmötet Ramsö Vägförening den 18e  september  2011 på Kustbohemmet 

 

1. Årsmötet öppnas. 

Öppnade ordförande Jonas Moberg årsmötet 
 

2. Val av ordförande. 

Valdes Jonas Moberg till mötets ordförande 
 

 
3. Val av sekreterare 

Valdes Anneli Rogeman till mötets sekreterare 
 

4. Val av två justeringsmän 

Valdes Lennart Edenborg samt Robert Nyman till justeringsmän 
 
 
5.  Fastställande av dagordning 

Fastställde mötesdeltagarna dagordningen. Fyra övriga frågor anmäldes: Parkeringsplatser 
(Maria Palm), Båtramp( Robert Nyman), Sopcontainrarnas placering samt Arbetsgrupp 
för fordon på ön (Katherine Angelo Lindqvist). 

 
 

6. Fråga om årsmötet varit behörigen utlyst. 

Ja, årsmötet har varit behörigen och enligt stadgarna korrekt utlyst. 
 
 
7. Verksamhetsårets berättelse 

Meddelade Jonas Moberg att en mindre ändring genomförts i de ekonomiska rapporterna 
efter utskick (se skrivningen från revisorerna). Vägbelysningsprojektet hade ursprungligen 
bokats mot belysningsfonden men har nu förts upp under vägunderhåll. Resultatmässigt 
medför inte detta någon förändring.  
Anneli Rogeman gick igenom utskickade verksamhetsberättelse. Jonas Moberg påpekade 
att ytterligare underhåll genomförts av Mats Hargell på uppdrag av Vägföreningen den 
senaste veckan. Mats Hargell fick en applåd för gott uträttat arbete. Göran Haglund väckte 
frågan om huruvida en större del av kallelserna till Vägföreningens årsmöte i framtiden 
skulle kunna skickas via mejl på grund av de ökade portokostnaderna? Mötet var positivt 
till detta. Max Nyman redogjorde för vägkonsultens arbete och visade även en filmsnutt 
från det tillfälle då konsulten granskat Ramsös vägar.  



En synpunkt från en medlem var att det varit svårt att ta sig över hela ön, vintertid. En 
annan medlem berättade att det kommer att bli mycket bättre nu sedan en ny maskin 
kommer att användas. Ordförande kommenterade att det alltid kommer att bli diskussioner 
om på vilken nivå vi ska lägga vägarbetet; hög nivå = höga kostnader. En annan 
kommentar var att det blivit en betydlig förbättring nu samt att det faktiskt åligger 
medlemmarna själva att hålla undan gräs etc i de diken som gränsar till den egna tomten. 
Förslag uppkom om att Ramsö Vägförening kanske ska ha en årlig städdag? 
Beslutades att avgiftsavierna till föreningen ska skickas ut i november månad. 
 
 
8. Revisorernas berättelse. 

Läste Elsie Wikholm upp revisorernas berättelse. 
 

 
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen. 

Mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet. 
 
 
10. Styrelsens förslag till budget för nästa verksamhetsår. 

Jonas Moberg redogjorde för budgetförslaget som mötet därefter biföll. En medlem 
frågade om elkostnaderna blivit lägre? Ja, svarade Göran Haglund, nästan 50 procent lägre 
numera. 
 
11. Motioner. 

En motion, angående Ramsö Ångbåtsbrygga och problemen där gällande för hög av- och 
påstigningsramp, hade inkommit. Styrelsens förslag om att tillskriva Trafikverket i 
ärendet bifölls. 
 
 
12. Ersättning till styrelseledamöter och revisorer. 

Fastställde mötet en total ersättningsnivå till styrelsen och revisorerna om 15.000 sek . 
Beslutades samtidigt att ånyo besluta att vägföreningens styrelse ska om fattas av fyra plus en 
ledamöter samt av en revisor och en revisorssuppleant (se också föregående 
årsmötesprotokoll).  

 

13. Val av styrelseordförande 

Valdes Ingrid Frideborgsdotter till ordförande för ett år 

 

 



14. Val av styrelseledamöter och suppleanter 

Valdes  Ulf Denkert, Jackie Jakubowski samt Göran Agerberg till nya styrelseledamöter på 
två år vardera. Valdes Mats Björling samt Roger Engholm till suppleanter. 

 
15. Val av revisorer och revisorsuppleant. 

Valdes  Patrik Renqvist till revisor och Jonas Moberg till revisorssuppleant. 
 
 
16. Val av valberedning. 

Valdes Ylva Kjellberg, Gunilla Odin, Max Nyman samt Anneli Rogeman till 
valberedning.  
 
 
17. Övriga frågor. 

1. Parkeringsplatsen: Maria Palm föredrog problemen med 
parkering av ett ökat antal fyrhjulingar intill ångbåtsbryggan. 
Beslutades lämna över frågan till tillträdande styrelsen för 
utredning och förslag till lösning. 

2. Båtramp. Robert Nyman föreslog en lösning till en rejäl 
båtramp på Ramsö. Jonas Moberg meddelade att ärendet inte 
var en fråga för Vägföreningen utan att den hörde hemma i 
fastighetsägareföreningen. 

3. Sopcontainer. Beslutades ge tillträdande styrelse i uppdrag att ta 
tag i denna fråga. 

4. Arbetsgrupp för fordon på Ramsö. Föreslogs tillsättande av 
oberoende arbetsgrupp för utredande kring fordonsfrågor på 
Ramsö. Vilka skyldigheter och rättigheter finns? Hur löser 
andra öar problem med fordon? Etc. Beslutade mötet tillsätta en 
grupp bestående av Maria Palm, Lennart Edenborg, Susanne 
Fontzer och Gunilla Odin samt sammankallande Katherine 
Angelo Lindqvist. 
 
 

18. Tid och plats för årsmötesprotokollets tillgänglighet för medlemmarna. 

Beslutade mötet att protokollet ska vara uppsatt på öns anslagstavlor per den 2a oktober 
och även finnas tillgängligt på föreningens hemsida. 
 
 
 
 
 
 
 
 



19. Avslutning 

Avslutade ordförande Jonas Moberg årsmötet. 
 
 
 
 
Jonas Moberg, ordförande  Anneli Rogeman, sekr 
    
 
 
 
 
Lennart Edenborg, justeringsman  Robert Nyman, justeringsman 
 

 
 
 

 


